HARELABBEN
Uke 39
Mandag 21. september

Tirsdag 22. september

Onsdag 23. september

Torsdag 24. september

Fredag 25. september

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Konsert med
instrumenter, lyd og sang

Vi utvikler hytta på
Furutoppen. Hva kan vi
gjøre for å skape og
inspirere til annen type
lek her i samspill med
barna?

Tacogryte til lunsj
(Husk skål/fat og
bestikk)

Vi har fokus på rollelek.
Vi tar i bruk det vi har
laget og ser hva slags lek
som trer frem

Samling med skuespill

Evaluering: Forrige uke startet vi opp med en ny vri av eventyret «Den
lille røde høna». Nå var det barnas tur til å delta og føre eventyret
videre sammen med oss. Barna fikk holde hver sin karakter og si noen
replikker. Vi merker at det allerede har blitt godt kjent med det, og
husker hva dyrene sier i eventyret. Tirsdag dro vi på oppdagelsesferd
på Furutoppen. Vi tok en ny vei der vi fant spennende ting å se og ta på i
skogen. Her var det mye som fanget interessen vår og som vi studerte
sammen. Onsdag hadde vi en vindfull dag så hytteprosjektet ble lagt litt
på is. Vi tenker å ta opp igjen tråden til uka! Torsdag fikk vi deilig Pasta
med skinke og ostesaus. Det falt i smak hos nesten hele gjengen
Fredag gikk vi en tur til fotballbanen. Det ble sparking og kasting av ball
og løping. Latter fylte fotballbanen. Vi hadde også danse- og
musikkstund ute på banen. Her danset vi helgen inn! Vi på Harelabben
ønsker små og store en riktig god helg

Informasjon og beskjeder:
• Nå begynner det å bli kaldere ute. Vi har derfor
besluttet at småbarnsavdelingene Harelabben og
Ekornstubben tar i bruk avdelingene på
morgningen fra mandag 21. september. Det
innebærer at frokosten er inne på avdeling fra
07.15-08.00. Dette gjør at storbarnsavdelingene
kan bruke mathytta og lavvoen.
• Husk at selv om vi åpner for å levere inne, så skal
vi ikke oppholde oss i innelokalene
• På morgningen er det kaldt, og vi ønsker at alle
har med votter/vanter og et par med regnvotter
til regnfulle dager.

